احلرب الصينية – اليابانية
()4981-4981

-دراسة تارخيية-

م.م .جاوان حسني فيض اهلل

تدريسي يف جامعة جيهان  -أربيل

الحرب الصينية – اليابانية (-)4985-4984دراسة تاريخية.................... -

الحرب الصينية – اليابانية ()4981-4981
دراسة تاريخية
م.م .جاوان حسين فيض اهلل
المقدمة
الصين باعتبارىا أكبر دولة آسيوية من حيث المساحة التي تبمغ

( ) 965666969كم ويبمغ تعداد سكانيا ( )46284حسب إحصائيات 2992

وموقعيا الجغرافى المتميز وتنوع ظواىرىا الطبيعية وحضارتيا المتميزة والصين

تتميز بالموارد االقتصادية إلى درجة االكتفاء الذاتي بسبب تعدد المناطق
المناخية فالصينيون غير مضطرين إلى إقامة عالقات تجارية مع األمم األخرى
ولذلك عمدت الدول االستعمارية إلى عزل الصين من خالل حروب األفيون

الثالثة.

تعد الحرب الصينية اليابانية عام  4895والموقف الدولي منيا من

المواضيع

الميمة لما أدت إليو ىذه الحرب من تغير جوىري في ميزان القوى الدولية حيث
بدأ التوسع الياباني واضحأ وبرزت اليابان كقوة استعمارية تسعى لتوسيع نفوذىا

شأنيا شأن الدول االستعمارية الغربية بعد ىذه الحرب وما ترتب عمى ىزيمة
الصين إلى ازدياد التدخل االستعماري في شؤون الصين السياسية واالقتصادية
ألن اليزيمة كشفت عن انحالل أسرة المانشو وضعفيا وأعطت الدول الكبرى بما

فييا اليابان فرصة لمدخول فى منافسات الحد ليا من أجل الحصول عمى المزيد
من االمتيازات في الصين.
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وقد قسم البحث إلى مقدمة وفصمين وخالصة.
إذ تناول الفصل األول األوضاع السياسية واالقتصادية والموقع الجغرافي

لكال من الصين واليابان في حين سمط الفصل الثاني الضوء عمى الجذور
التاريخية وطبيعة العالقات بين البمدين والحرب الصينية اليابانية وموقف الدول

الغربية منيا ومحاولتيا استغالل ىذه الحرب لمحصول عمى امتيازات واستغالل

اإلمكانات االقتصادية لمصين ثم نتائج ىذه الحرب وما ترتب عمييا من حركات
أصالحية وثورات والتي ميدت الطريق لثورة  4944التي أنيت النظام
اإلمبراطوري وأعمنت النظام الجميوري.

تعد الصين ومنذ عقود خمت في نياية القرن التاسع عشر اليدف األول

لالمبريالية اليابانية ،لما تممكو الصين من ثروات طبيعية ىائمة ومساحات شاسعة

وكثافة سكانية تجعل منيا أسواق عالمية ال يستيان بيا بالنسبة لالستراتيجية

التوسعية اليابانية ،وان األخيرة بدأت الدخول في الثورة الصناعية األولى المبكرة
ويعد الدول الغربية مباشرة(.)4

إن الباحث في تاريخ العالقات ما بين الدولتين يجد في محاولتو قد

استخمص اساسا قواعد وثوابت قد تخضع لمتغير وفقا لظروف معينة إال أنو
يمكن االعتماد عمييا عند تقويم عالقة ىذين الدولتين .إذ إن المتتبع لتاريخ ىذه

العالقة يجد أنو تاريخ طويل تخممتو أحداث كثيرة أثرت بشكل مباشر وغير
مباشر عمى تمك العالقة وجعمتيا ثالثة حروب بين الدولتين.

وبناء عمى ما تقدم فإننا ال نجد مناصا من اإلشارة الى بعض الحقائق

الجغ ارفية واالقتصادية والسياسية لكال الدولتين قبل الخوض في موضوع البحث.
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الفصل األول

الموقع الجغرافي واألوضاع السياسية واالقتصادية لكال من الصين واليابان

أوال :الموقع الجغراقي واألوضاع السياسية واالقتصادية لمصين.

تبمغ مساحة الصين حوالي  965مميون كم تشكل حوالي  %22من

إجمالي مساحة القارة األم (آسيا)( ،)2وقد منحيا ىذا االمتداد الجغرافي الواسع

قاعدة عريضة من الموارد الطبيعية التي تمكنيا من إنشاء قاعدة اقتصادية متينة
وانتياج سياسية االكتفاء الذاتي واالعتماد عمى النفس( .)3رغم جميع الصعوبات

التي اعترضت مسيرتيا التنموية منذ اإلعالن عن قيام جميورية الصين الشعبية

عام  ،)4(4949بل أنيا استطاعت رغم ىذه الصعوبات تحقيق أعمى معدل نمو

اقتصادي عالمي في تسعينيات القرن الماضي( .)5ولتكون أحد أىم العوامل
الرئيسية في النظام السياسي الدولي في عالم ما بعد الحرب الباردة.

وابتداءا نقول أن الصين الشعبية تممك حوالي ( )454معدن تم تحديد

احتياطيا ،وأحواض ىائمة من النفط والغاز الطبيعي في البحر االصفر وبحر

الصين الجنوبي( .)6واحتياطات ضخمة من الحديد والقصدير والزئبق...الخ
مكنتيا من احتالل المركز الثالث لمعالم من حيث حجم امتالكيا لمموارد

الطبيعية( )7وىذا فضال عن أنيا تممك حوالي ( )46248مميار نسمة قد يصمون
الى حوالي مميار ونصف بحمول عام .)8(2925

إال أن المجتمع الصيني يتسم بالتجانس العرقي بصورة عامة ،رغم

ضخامتو ورغم المشاكل الداخمية التي يعاني منيا حول إقميم التبت واقميم

(سنكينانج) تركستان الشرقية ورغم العدد اليائل لقومياتو التي يصل عددىا الى
ما يقارب ( )56قومية ،إذ تشكل قومياتيا االخرى إلى حوالي  %8694فقط(.)9

أما المغة الصينية فيي المغة المنطوقة والمكتوبة التي تنتمي أصال
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االورمة
الصينية-التبتية اليانية التي تستخدم في كل أنحاء البالد وىي من المغات
العالمية(.)49

ثانيا :الموقع الجغرافي واألوضاع السياسية واالقتصادية لميابان.
تعد اليابان من الدول اآلسيوية تقع بالقرب من الساحل الشرقي لمكرة

األرضية التي تطل عمى المحيط اليادي وانيا بمد صغير مقارنة ببمدين مجاورين
ليا ىما الصين واالتحاد السوفيتي (سابقا) وكذلك الشيء نفسو بالنسبة إلى

الواليات المتحدة وكندا البمدين الشماليين العمالقين الموجيين ليا عبر المحيط

اليادي ،وىي اصغر من والية كاليفورنيا(.)44

يبمغ سكان اليابان  42465مميون نسمة في الوقت الحاضر ،وىي بذلك

ال تشكل سوى  %267من سكان العالم ومساحتيا تبمغ  %9625من مساحة

العالم .إذ تتألف اليابان من أربع جزر كبرى رئيسية تكون حوالي  %95من
مساحة الدولة ،باإلضافة إلى  3999جزيرة صغيرة تمتد عمى الساحل الشرقي

آلسيا مكونا أرخبيال طولو  3899كم يمتد عمى مساحة تصل إلى 7845

كم(.)42

ليمنحيا وضعيا الجغرافي الجزري ىذا وضعأ جيوبولتيكيا جعميا في

مأمن من التيديدات اإلقميمية( ،)43وبمعزل عن العالم طول قرون سحيقة( .)44إذ

ظل اليابانيون ألكثر من مئتي عام تقريبا من ثالثينيات القرن التاسع عشر،

منعزلين تماما عن أي اتصال بالعالم الخارجي .وقد ساىمت ىذه العزلة في والدة
شعور قوي بذاتو والتفريق ما بين كل أجنبي وما ىو ياباني بدرجة تصل الى حد

اليوس(.)45

تعد اليابان من األمم المتجانسة عرقيا ،حيث يشكل العرق الياباني أكثر
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من  %94من مجموع السكان ،وينتمي اليابانيون إلى الجنس األسيوي األصفر

المنحدر من السالالت اليند  -أوروبية النازحة إلى أسيا عبر قرون التاريخ(،)46
ليظير المجتمع الياباني خالي من التناقضات العرقية والثقافية ،وليصبح من

السيولة بأمكان إرساء دعائم نظام تعميمي موحد ساىم باالرتقاء بالمجتمع

الياباني(.)47

إن التطور الذي حققو اليابان جاء خالل فترة وجيزة ،فبأالمس القريب،

عمى وجو التحديد في نياية القرن التاسع عشر كانت اليابان واحدة من الدول

اآلسيوية الفقيرة حققت التقدم السريع .وعمى الرغم من أنيا خاضت خالل القرن

العشرين حربين عالميتين خمفتا الويالت والدمار ،ولكنيا عادت واستجمعت
طاقاتيا(.)48

والبد من اإلشارة إلى أن واقع التطور التاريخي لألمة اليابانية قد مرت

بمراحل عدة ،يمكن تصنيفيا إلى أربعة مراحل متميزة وكما يأتي(:)49

 -4المرحمة األولى :حيث عاشت اليابان في عزلة مطبقة عمييا طول ثالثة
قرون من الزمن لمفترة ( )4868-4699فرضيا النظام اإلقطاعي عمييا
المسمى بنظام (شوجونة تووكوجاوا)( .)29حيث قطت اليابان عالقتيا مع
الخارج من الجانبين بيدف الحفاط عمى الوحدة السياسية واالقتصادية
واالجتماعية اليابانية ،ولم يكن ىناك ممر لمتجارة سوى ممر صغير عبر

جزيرة ناغازاكي ،بواسطة التجار االوربيين.

 -2المرحمة الثانية :إن ىذه العرلة لم تكن ترضي المصالح الغربية في منطقة
أسيا -اليادي ،والسيما األمريكية منيا ،مما أرغم الواليات المتحدة عمى إبرام
معاىدة (كاناجاوا) عام  4854مع اليابان ،لتبدأ المرحمة الثانية من مراحل
تطور التاريخ الياباني ،ثم أبرمت الواليات المتحدة معاىدة أخرى مع اليابان
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باسم معاىدة (الصداقة والتجارة األمريكية-اليابانية) تم فييا االتفاق عمى
ترجمة نصوص معاىدة (كاناجاوا) السالفة الذكر ووضعيا موضع

التنفيذ( .)24كما أبرمت الحكومة اليابانية سمسمة جديدة من المعاىدات مع كل

من بريطانيا وفرنسا وىولندا( .)22فقد اتسم فيو البناء السياسي واالجتماعي
واالقتصادي الياباني بالجيود ،األمر الذي أدى الى حدوث اضطرابات

داخمية في اليابان انتيث بقيام ثورة الميجي -ايشين اإلصالحية والتي أشرت
دخول اليابان في المرحمة الثالثة من مراحل تطورىا التاريخي.

 -3المرحمة الثالثة :حيث أشرت ثورة المايجي-ايشين لعام  4668دخول اليابان
في مرحمة اإلصالح السياسي واالقتصادي واالجتماعي إذ أنيا لم تكن تعني

مجرد انتقال السمطة بين إفراد الطبقة الحاكمة فحسب( .)23بل كانت تعني

بداية قيام سمسمة من اإلصالحات السياسية واالقتصادية الشاممة إذ اىتمت
بكل نواحي الحياة اليابانية(.)24

 -4المرحمة الرابعة :دخمت اليابان في ىذه المرحمة بعد نيوضيا االقتصادي في
مرحمة جديدة من التطور والنيوض قواميا االزدىار االقتصادى في الدخل

الطموحات والحروب التوسعية في الخارج في ضوء تفاقم الضغوط الناتجة
عن تزايد السكان اليابانيين بشكل مضطرب وتزايد حاجتيا الى الموارد

الطبيعية

ومصادر

الطاقة،

السيما

أنيا

دخمت

في

الثورة الصناعية االولى مبكرة ،فكانت الدولة األسيوية الوحيدة التي

استطاعت نقل صناعتيا من صناعة تقميدية الى صناعة حديثة عمى غرار

الصناعة األوربية لتزداد حاجتيا الى المواد الخام ،لذا فإنيا أنشأت مؤسسة

عسكرية حديثة تتناسب مع إمكانيتيا وأىدافيا آنذاك ،لتظير اليابان بوصفيا
قوة إقميمية كبرى في إقميم أسيا -المحيط اليادي ،بعد انتصارىا في حربين
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إقميميتين مع قوتين إقميميتين األولى كانت الصين عام -4894
4895والثانية كانت روسيا القيصرية عام .)25(4995-4994
الفصل الثاني

الحرب الصينية اليابانية
4981-4981

أوال :الجذور التاريخية لمعالقات الصينية – اليابانية.
سبقت اإلشارة إلى أن أىم أىداف االمبريالية اليابانية منذ نيايات القرن

التاسع عشر ىو الصين بما تمتمكو من ثروات طبيعية ىائمة وأسواق ضخمة
وزخم سكاني يمكن أن يفيد اليابان وىي في بداية نيضتيا الصناعية االقتصادية

آنذاك ،فاتجيت إلى البحث عن مجاليا الحيوي في اليابسة والمياه في إقميم

آسيا -اليادي( .)26لمحصول عمى مناطق نفوذ إقميمية مستعمرات في الصين

لالنطالق منيا نحو باقي أجزاء القارة اآلسيوية وعموما يمكن القول أن الفترة

التاريخية الممتدة حتى عام  4944منذ تاريخ العالقات بين اليابان والصين ال
تتسم بطوليا فقط بل بتنوع وكثرة أحداثيا ،إذ شيدت تدخل اليابان المباشر في

الشؤون الصينية التي كانت غارقة في التفكك والضعف السياسي واالقتصادي
والعسكري وكل نواحي الحياة الصينية(.)27

وكانت الواليات المتحدة قد خشيت من ازدياد نفوذ اليابان في الصين

مما ييدد مصالحيا لذا عقدت الواليات المتحدة األمريكية معاىدة وانغ شيا عام

 4844مع الصين ،والتي منحت فييا الصين حق الدولة االولى بالرعاية من قبل
الواليات المتحدة وفتح الموانئ الصينية أمام السفن األمريكية(.)28

إال أن الواليات المتحدة عادت وأجبرت عمى عقد معاىدة ثانية عام
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 4858بعد حرب األفيون الثانية( .)29وقد تضمنت المعاىدة الجديدة بنود (وانغ
شيا) فضال عن بنود أخرى ىي حق السفير األمريكي باإلقامة في بكين وحق
امتداد القوانين مع توسيع نطاقو وفتح المزيد من الموانئ وشروط محددة إلعادة
()39

اخير شرعية تجارة األفيون
النظر في المعاىدة و ا

والعمال الصينيين إال إن

الواليات المتحدة لم ترغب االصطدام باآللة العسكرية اليابانية المتفوقة آنذاك،
وأبرمت معاىدة كاناجاوا السالفة الذكر مع اليابان والتي منحت سفن الواليات

المتحدة حق الدخول الى المياه اإلقميمية والموانئ اليابانية دون عوائق(.)34

ويبدو ان الحكومة اليابانية في الوفت الذي كانت فيو منشغمة في اقتباس

أصول الحضارة الغربية واإلفادة من عموم الغرب المتقدمة وتحقيق سمسمة من

اإلصالحات السياسية واالقتصادية واالجتماعية التي حققتيا حكومة (المايجي-
أيشن)( ،)32أال أنيا بعد فترة أخذت تجنح نحو التوسع اإلقميمي خارج حدودىا
ار في األقاليم واألراضي
والسيما نحو االقاليم الصينية ،لذا سعت إلى التقدم تكر ا

الصينية بشكل مباشر(.)33

تيدف السياسة اليابانية من وراء ذلك إقامة إمبراطورية يابانية وتوفير

األسواق لبضائعيا ومصدر لممواد الخام .ومنذ عام  4869باشرت بإرسال بعثات

إلى الصين مستغمة انشغال الدول األوربية بالحروب وكانت أول معاىدة صينية
 -يابانية قد وقعت عام  4874وبعد ثالث سنوات ىاجمت اليابان جزر ياكيا

التي كانت تدفع الضريبة لمصين وكذلك فرموزة بحجة اغتيال بعض اليابانيين
ىناك واحتمت قسما من الجزيرة ثم تمى ذلك عقد معاىدة وافقت اليابان بموجبيا
عمى سحب قواتيا مقابل تعويضات جسيمة وفي  4876انتيكت اليابان المعاىدة

بدون إعالن الحرب والحقت جزر ياكيا بامبراطوريتيا وفي السنة نفسيا بدأ

التغمغل الياباني في كوريا حتى وصمت عام  4885مرحمة إعالن كوريا قابال
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لمتحدي ،إذ كان مموكيا يقمدون عمى أيدي أباطرة الصينيين ويدفعون ليم
الضرائب(.)34

ثانيا :اندالع الحرب الصينية – اليابانية.
بدأت اليابان تجنح نحو التوسع االقميمي خارج حدودىا والسيما نحو
األقاليم الصينية خاصة بعد عقد معاىدة تيانجين وتيافت الدول االوربية عمى
كوريا .مما أشعر اليابانيون بخطورة سيطرة الفرنسيين عمى كوريا فبدأو يسيرون
في االتجاه نفسو وأرسموا عام  4872بعثات الى كوريا إال انيا فشمت في تحقيق

أىدافيا .لذا اتخذت اليابان من إطالق الكوريين النار عمى سفينة يابانية عام

 4875ذريعة إلنزال قواتيا في البر واضطرت الحكومة الكورية لمتسميم وعقد
معاىدة كاننيوا في  26شباط عام  4876وافقت بموجبيا عمى فتح عدة موانئ

لمتجارة وعمى تبادل البعثات الدبموماسية واعترفت اليابان بكوريا دولة مستقمة ،بعد

أن كانت تعترف بسيادة الصين عمييا(.)35

وواصمت اليابان الضغط عمى الصين إلجبارىا عمى التنازل عن كوريا

مستغمة األ وضاع الداخمية التي تعاني منيا الصين الذي انقسم سكانو مابين

محافظ وتقدمي( ،)36وكان الحزب التقدمي موالي لميابان في حين كان المحافظون
يؤيدون الصين وحدث ان ىاجم المحافظون المفوضية اليابانية في سيئول صيف

 4882وتم احراقيا واغتيال بعض موظفييا مما أدى الى ىرب الوزير المفوض

بالقوة واجبرت كوريا عمى توقيع معاىدة جديدة في آب عام  4882وافقت فييا

عمى تقديم اعتذار رسمي ودفع تعويضات ومعاقبة (المجرمين) ووضع حامية

عسكرية يابانية في سيئول لحماية المفوضية(.)37

وبالنسبة لمصين فأن شؤون كوريا كانت قد نقمت من ىيئة الطقوس
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ووضعت بأيدي لي ىونغ تشانغ (نائب اإلمبرطورية في اإلقميم المركزي لمصين)
الذي اتبع طبقا لنصائح مستشاريو االنكميز والصينيين سياسية شاممة تيدف إلى

تقوية النفوذ الصيني وحماية كوريا من االوربيين واليابانيين وذلك بإقامة عالقات
تجارية بين كوريا وتمك الدول .وعين شي كاي مقيما عاما لمصين ىناك وعمل

عمى توقيع معاىدات واتفاقيات مع تمك الدول اليدف منيا مواجية النشاط

الياباني(.)38

وفي كانون االول عام  4844وقع انقالب آخر في العاصمة سيئول

بدعم من المفوضية اليابانية وتم قتل عدد من انصار الصين والقاء القبض عمى
الممك .وأرسمت اليابان قوتيا لحماية القصر فيما طمبت العائمة المالكة المساعدة
من الصين التي أرسمت قواتيا الى كوريا واستطاعت إطالق سراح الممك ثم

جرت مفاوضات توصمت إلى اتفاق لي ايتو في  48نيسان  4885وافق فيو
الطرفان عمى سحب قواتيما من كوريا واالتفاق ال تدخل إحدى الدولتين قواتيا

()39

الى كوريا وحصمت اليابان عمى نفس الحقوق التي حصمت عمييا الصين

سبب التنافس الصيني-الياباني عمى كوريا إلى اندالع انتفاضة شعبية في عام
()49

 4894في سيئول تزعمتو جمعة التونغ ىاك

وكانت موجية ضد األجانب

وخاصة اليابانيين وتيدف إلى إزاحة األسرة المالكة والقضاء عمى الفساد وسرعان
ما امتدت االنتفاضة إلى كل أنحاء البالد .وقد طمب الثوار الدعم من الصين
التي أرسمت قواتيا عبر الحدود الشمالية لكوريا ووصمت بيونغ يانغ واستغمت

اليابان الفرصة ودفعت بقواتيا من الجنوب ووصمت في حزيران عام  4894إلى

سيئول(.)44

وبعد أن تمكنت القوات الكورية من سحق الثوار اقترحت الصين سحب

القوات الصينية واليابانية من كوريا ،إال أن اليابان رفضت ذلك وحاصرت قواتيم
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القصر الممكي ونصبوا في  23تموز أحد أعوانيم رئيسا لموزراء وبادرت الحكومة
الجديدة إلى إصدار قرار يتضمن الغاء المعاىدة الكورية -الصينية واعالن
الحرب عمى الصين وخولت القوات اليابانية طرد الصينيين من كوريا(.)42

وبعد يومين ىاجمت القوات اليابانية القوات الصينية التي أرسمت بطريق

البحر كما ىاجمت القوات الصينية المتواجدة في كوريا .وفي  34تموز قطعت
الصين عالقتيا باليابان .وفي اليوم التالي أعمنت كل منيما الحرب عمى

األخرى .وخالل شيري شباط وآذار عام  4895اضطرت القوات الصينية إلى
التراجع عن كوريا فالحقتيا القوات اليابانية داخل الصين واحتمت ميناء ويياىوي

في شانتونغ وبوت ارثر الحصينة وغزت منشوريا وسارت باتجاه بكين(.)43

وقد نجحت الواليات المتحدة األمريكية التي تخشى تدخل الدول الكبرى

في الصين في إقناع اليابان بوقف إطالق النار بدء المفاوضات التي انتيت
()44

بتوقيع معاىدة شيمونسيكي

في  47نيسان عام  4895اعترفت الصين

بموجبيا باستقالل كوريا وتخمت عن شبو جزيرة لياوتونغ جنوبي منشوريا بما فييا
مينائي بورث ارثر ودايرن الى اليابان عن فرموزه وجزر بسكاس وفرضت عمى

الصين غرامة حربية كبيرة وفتحت العديد من الموانئ الصينية لمتجارة األجنبية.
ثانيا :الموقف الدولي من الحرب.

لم يكن اتفاق شيمونسكي يرضي القوى الدولية المنافسة لميابان وبصفة
خاصة روسيا فعقد ممثمو روسيا وفرنسا والمانيا في طوكيو اجتماعا يوم 23

نيسان عام  4899قرروا فيو تقديم النصح لميابان بالتخمي عن أي تفكير في
االستيالء عمى شبو جزيرة لياوتونج والجزء الذي تطالب بو في منشوريا( .)45أما

بريطانيا فيي وان لم تنضم لمدول الثالث إال أنيا لم تساند اليابان وكانت تظير
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الميل نحو تأييد نصحية الدول الثالث كانت األوربية ضد اليابان ليا ردود فعل
كبير في داخل اليابان التي لم تكن تستطيع تحدي ىذه القوى ولم يكن أماميا

سوى الخضوع لمطاليبيا وقد عقد المجمس اإلمبراطوري الياباني اجتماعا في 29

نيسان وافق فيو عمى التخمي عن مطالب اليابان في شبو جزيرة لياوتونج مقابل

أن تدفع الصين تعويضأ إضافيا قدره ( 39مميون تايل)

()46

مميون دوالر(.)47

أي ما يعادل 47

وقد اعتبر ىذا الموقف بمثابة إذالل وطني لميابان من جانب الدول

الغربية وكانت روسيا ىي موضع االستياء األساسي من قبل اليابان وكان ىذا
من عوامل حرب  4995-4994وذلك لقيام روسيا بدور الحامية لمصين
وتقديميا مساعدات مالية ليا بل والدخول معيا في تحالف ضد اليابان عام

 ،4896كما سعت روسيا لمحصول عمى امتيازات في كوريا وبصفة خاصة بعد
تورط الموظفين اليابانيين في اغتيال ممكة كوريا وىروب الممك وطمبو الحماية

من البعثة الروسية في سيئول .وىكذا دخمت اليابان في اتفاقيات مع روسيا
عامي  4896و  4898لتسوية خالفيا حول كوريا.

وازاء ذلك شعرت اليابان بالم اررة ،وأعمن وزير خارجيتيا ميتسي عن

قولو( :أننا انتصرنا في الحرب وانيزمنا في الدبموماسية) لذا فإن اليابان سعت
لتدعيم موقفيا العسكري واالقتصادي فرفعت شعار (جولة غنية وجيش قوي)
وقررت في عام  4899مضاعفة حجم الجيش وزيادة عدد القوات البحرية

وتحسين التسميح .وفي المجال االقتصادي شجعت إقامة الصناعات الثقيمة
واعتبرتيا مشروعات قومية ودخمت في اتفاقيات مع الشركات األجنبية لشراء

الخبرة الفنية وأممت سكك الحديد الخاصة وأقامت شبكة من الخطوط الحديد

لخدمة االحتياجات العسكرية وشجعت بناء السفن الكبيرة(.)48
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ثالثا :نتائج الحرب الصينية-اليابانية.
 -4تنازلت اليابان عن جزيرة لياوتونك ثم منشوريا كما قامت بإخالء ميناء ارثر
مقابل زيادة الغرامات الحربية ولم تحتفظ اليابان بنصرىا العسكري إال
بالسيطرة عمى فرموزة .من ذلك يبدو أن ىذا التخمي الياباني جاء نتيجة
كمحاولة يابانية لتجنب استعداد الدول الكبرى وامكانية دعميا لمصين أو

إثارة المشاكل في ظل عدم وجود حميف قوي معيا في تمك المرحمة(.)49
لذلك نرى أن اليابان قد سعرت بالم اررة وسعت بعد ذلك لتدعيم موقفيا

العسكري ورفعت شعار (دولة قوية وجيش قوي)(.)59

 -2أدت الحرب إلى تغيير في ميزان القوى في الشرق االقصى إذ أظيرت
التفوق الياباني كقوة كبرى ينبغي حساب قوتيا في التوازنات االقميمية

والدولية.

 -3أدت ىذه الحرب الى زيادة المطالبة باالصالح وتطوير األوضاع السياسية
واالقتصادية واالجتماعية في الصين لتكون قادرة عمى صد اليجمات

االجنبية.

 -4زيادة التوزان الدولي بين القوى الدولية سواء التقميدية االوربية أو الحديثة مثل
اليابان(.)54

لقد قدمت الدول الغربية الكبرى خدة لمصين عندما ضغطت عمى اليابان

لمتنازل عن أراض صينية ولكن ىذه الخدمة لم تكن مجانية حيث حصمت

بمقتضى ذلك عمى امتيازات وحقوق كثيرة من الصين فوقعت مع روسيا عمى

اتفاقية عام  4896كما اشرنا سابقا.

أما بريطانيا فقد حصمت عمى امتياز استغالل ميناء واي-ىاي-اي

المواجو لميناء ارثر لموزانة وم ارقبة الوجود الروسي في المنطقة وحصمت كذلك
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عمى استغالل االقاليم المواجية لجزيرة ىونك كونك(.)52
أما فرنسا حصمت عمى امتياز استغالل إقميم كوانج تشيوان وحق مد خط

حديد في إقميم فوكن ،أما المانيا فقامت باحتالل ميناء كياوتشو وفرضت عمى

الصين معاىدة تعرف بموجبيا بالنفوذ األلماني في إقميم شانتوك(.)53
رابعا :تأثير الحرب عمى التطور السياسي في الصين.

يعد عام  4895العامل االساسي في التطور السياسي الصيني إذ إن
ىزيمة الصين لم تكن أمام القوى األوروبية بل أمام قوة آسيوية سعت إلى إقامة
نظام سياسي واقتصادي يستفيد من التقدم التكنولوجي(.)54

واقتنع الصينيين بـأن انتصار اليابان في الحرب بسب استخداميا

التكنولوجيا الغربية .وأن شروط صمح شمونوسكي ىو الذى جعل استغرق اكثر
من نصف قرن(.)55

كان رد فعل الصين يدعو لتطوير النظام الصيني واقامة نظام جديد

عمى غرار النموذج الياباني ،وبين حركات العنف والثورة التي استيدفت القوى
األجنبية بما فييا اليابان كما استيدف في نفس الوقث اإلطاحة بالنظام السياسي
التقميدي في الصين.

ومن أبرز ردود الفعل ىذه حركة اصالح المائة يوم عام  4898وثورة
()56

البوكسرز

عام  4999وجمعية صن يات صن( ،)57وىي إحدى الجميعات

السرية والتي برزت بصفة خاصة عام  4944عندما قامت الثورة واعمنت

الجميورية.

 -4حركة إصالح المائة يوم.
نتيجة الضطراب األوضاع فى البالد حيث وصمت المنافسات بين الدول

539

العدد ()57

جامدي الاول 1438هـ  -ش باط 2017م

الحرب الصينية – اليابانية (-)4985-4984دراسة تاريخية.................... -
أوجيا القتسام مناطق النفوذ واالمتيازات في الصين( .)58وفي محاولة من
االمبراطور تثبيت سمطتو دعا األمراء والوزراء والعاممين في المجمس االستشاري

الكبير إلى حضرتو وعبر ليم عن عزمو إلى سموك طريق اإلصالح( )59وكان من
أبرز دعاة اإلصالح في الصين ىو (كانج يو وى) الذي عاصر اعتداءات
الغرب عمى الصين ثم اعتداءات اليابان واىتم بدراسة الكنفوشوسية واعادة

تقييميا واستخالص العناصر االصمية فييا ونشرىا بين الناس بما يحقق الوفاق
بين الكونفوشوسية والتقدم وتبني األساليب الغربية .وكانت اليابان ىي النموذج

السياسي الذي دعا (كانج-يو-وي) واإلمبراطور أن يسمك طريقو وفي تموز عام
 4898عرض عميو اإلمبراطور رئاسة الحكومة فأصدر عدة قوانين استيدفت
إقامة دولة حديثة في الصين(.)69

ومن أبرز األغراض التي سعى لتحقيقيا القضاء عمى البيروقراطية

الصينية واعادة تنظيم الوظائف ،إرساء التعميم عمى أساس دراسات غربية
وصينية ،إنشاء نظام المدارس العامة وايجاد صحافة شعبية ،واقامة نظام برلماني

كامل واعادة تنظيم القوات المسمحة واخضاعيا لسمطة الحكومة المركزية،
وتكوين مؤسسات تعمل عمى النيوض بالصناعة والزراعة والتجارة والتعدين(.)64

ولكن ىذه الحركة االصالحية سرعان ما اصطدمت بمعارضة القوات

العسكرية التابعة لحكام األقاليم وكذلك بمعارضة القوى المحافظة في الصين وفي

البالط اإلمبراطوري نفسو الذي أرى أن البرنامج الثوري ليس اصالحيا وتزعمت
()62

ىذه الحركة االمبراطورة (دواجر تسوهي)

اإلصالحي(.)63

التي قامت بانقالب ضد االتجاه

 -2انتفاضة البوكسرز عام .4811
رغم إخفاق حركة اصالح المائة يوم وفرار قادتيا فإن بعض ىؤالء القادة
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مقر
ومن بينيم (لينج تشي تشاو) ،و(كانج يووي) ىربوا لميابان واتخذوا منيا ا
لنشاطم ولنشر آرائيم بين الصينيين الذين يدرسون ىناك وىؤالء نقموىا بدورىم
لمصين ،ويظير في كتابات ليانج تأثره بالتيارات الفكرية الغربية وبنيضة اليابان.

وأن ضعف الصين ككيان سياسي في مواجية الدول االجنبية يعطي

المدلول الحقيقي لثورة البوكسرز .إذ إنو بعد ثورة التايبنج سمحت الحكومة لمقرى

بأن تنشئ قوات لحماية نفسيا تحت نخبة موالية لمبالط وذلك ضمانا لوالء ىذه
القوات لمحكومة وخضوعيا لسيطرتيا وفي شانتونج حيث كانت الظروف

االقتصادية السيئة فقد تجمع نفر من الشباب واتجيوا لدراسة األساليب الصينية
القديمة في الدفاع عن النفس وانتشرت ىذه التجمعات في كل أنحاء الصين

وعرف أنصارىا المالكين أو البوكسرز وقد رفعوا في بداية بروزىم شعار

(االطاحة بأتشنج)(.)64

ولما كانت الحكومة الصينية اضعف من اتخاذ اجراءات رادعة ضد ىذه

الحركة فأنيا اتجيت لمتأثير عمييا وتوجيييا ضد االجانب ومن ثم تغيير شعاره
ليصبح (ساندوا األسرة الحاكمة وأبيدوا األجانب) .ولذا قام البوكسرز باالستيالء
عمى بكين عام  4999وعزلوا حتى البعثات الدبموماسية عن الخارج وقاموا
باعتداءات عمى االجانب الموجودين في الصين وازاء ذلك تناست الدول االوربية

المتنافسة في الصين خالفاتيا وكونت قوة مشتركة لقمع حركة البوكسرز ورفع
الحصار الذي فرض عمى بعثتيا واشتركت في ىذه القوة روسيا وبريطانيا
والواليات المتحدة وفرنسا وألمانيا والنمسا واليابان والتي ساىمت بأكثر من نصف

نظر لقربيا من مسرح االحداث(.)65
عدد القوات ا

وقد فرضت عمى الصين عقب ىزيمة البوكسرز شروط قاسية تضمنيا

برتوكول أيمول عام  4994وأىميا:
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 -4إعدام عدد من المسؤولين عن الحركة.
 -2وقف نظام االمتحانات الرسمية لاللتحاق بالوظائف العامة لمدة 5
سنوات.

 -3إصدار مرسوم يقضي بحظر االنضمام إلى أية جمعية تعادي االجانب.

 -4إجبار الصين عمى دفع تعويض قدرة خمسمائة مميون دوالر لمدول التي
اشتركت في الحرب عمى أقساط تنتيي عام .4949

 -5منح عشر دول حق وضع قوات ليا بأحد أحياء بكين وال يسمح
لمصينيين باإلقامة فيو(.)66

والواقع أن ىذا البروتوكول وما قامت بو القوات االجنبية التي قضت

عمى حركة البوكسرز يرجع إليو السبب في الم اررة التي اصفت بيا عالقة الصين
بالغرب في النصف االول من القرن العشرين.

وبعد ذلك استمرت اليابان في تقدميا في االرضي الصينية ،األمر الذي

اضطر الواليات المتحدة إلى إعالن سياسية الباب المفتوح في الصين والشرق

األقصى( )67لحماية مصالحيا بوجو اليجمة اليابانية ،األمر الذي دفع اليابان إلى

إقامة نوع من التوازن مع القوى االستعمارية ،فأبرمت التحالف الياباني البريطاني

عام  4992والذي أكد عمى ضمان سياسة الباب المفتوح في الشرق األقصى

بيدف عدم إثارة الواليات المتحدة ،إال أنو أكد أيضا عمى الحقوق الخاصة لميابان

في الصين(.)68

إال أن اليابان واصمت تقدميا في األراضي األخيرة ،األمر الذي أثار قوة

استعمارية أخرى في المنطقة وىي روسيا القيصرية لتندلع الحرب اليابانية-

الروسية ()4995-4994

()69

لمسيطرة عمى منشوريا الصينية ،وانتيت الحرب

بانتصار اليابان وسيطرت عمى قمم الجبال اإلستراتيجية في منشوريا ،وعمى
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األجزاء الجنوبية من خطوط السكك الحديدية الروسية وجنوب سالخين( .)79كما

أقدمت اليابان عمى فرض ىمينتيا عمى شبو الجزيرة الكورية عام .)74(4995

وقد تدخمت الواليات المتحدة لضمان مصالحيا االقتصادية والسياسية في

الصين ،لذا فإنيا أقدمت عمى الموزانة بين المصالح لمقوى االستعمارية التقميدية
وبشكل ال يؤدي إلى إىدار سياسية الباب المفتوح ،فساىمت في دفع اليابان
وروسيا نحو إبرام معاىدة بورستموث  4995التي أقرت انسحاب قوات البمدين

الى منشوريا أوال مع التأكيد عمى ضرورة استمرار تطبيق سياسية الباب المفتوح
في الصين(.)72

إال أن اليابان عادت وعقدت اتفاق مع روسيا عام  4997لتقسيم إقميم

منشوريا بينيما وفي عام  4949قررت اليابان جعل شبو جزيرة كوريا محمية
يابانية وبسبب قيام الواليات المتحدة بتمويل شبكة سكة حديد في غرب وجنوب

الصين عام  4949فأثار الفئات الشعبية في الصين واعتبروه تدخال في شؤونيم.
فأندلعت ثورة  4944وتم تأميم سكة الحديد ىذه(.)73

الخالصة.
لقد توصمت من خالل ىذا البحث إلى جممة من النتائج أىميا:

 -4إن األىمية اإلستراتيجية والحيوية لمصين والموارد االقتصادية التي تتمتع بيا
جعميا تعتمد عمى االكتفاء الذاتي دون الحاجة إلى إقامة عالقات مع الدول
الغربية وقد سعت ىذه الدول إلى إخراج الصين من عزلتيا واستنزاف
مواردىا االقتصادية.

 -2غيرت الحرب الصينية اليابانية ميزان توازن القوى في الشرق األقصى،

أظيرت اليابان كقوة كبرى ينبغي حساب قوتيا في التوازنات اإلقميمية
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واألوروبية.
 -3قامت الدول الغربية باستغالل ىذه الحرب لصالحيا حيث قدمت خدمة

لمصين عندما ضغطت عمى اليابان لمتنازل عن أراضي صينية عديدة ولكن
ىذه الخدمة لم تكن مجانية ،حيث حصمت الدول االوروبية عمى حقوق

امتيازات كثيرة في الصين.

 -4نظر الصينيون إلى الحرب عمى أنيا حرب بين اليابانيين وبين حكام
المانشو األجانب أما الطبقة المثقفة البيروقراطية الصينية فأعتبرت اليزيمة
حذر ،حمموا الحكومة أسباب اليزيمة التي أروا بأنيا أي الحكومة البد
نذار ا
إ ا
أن يوضع ليا حد.

 -5زادت الحرب الحكومة ضعفا وفسادا ،وانحط نظام الخدمة المدنية ألن
الحكومة عممت عمى بيع المناصب عمنا.

 -6إعالن الواليات المتحدة سياسة الباب المفتوح في الصين والشرق األقصى
لحماية مصالحيا من اليجمات اليابانية.

 -7أدت ىذه الحرب لزيادة حاجة الصين لالنفتاح حول العالم الخارجي وذلك

ألن اندحار الصين في ىذه الحرب أمام اليابان ال يمكن تبريره ألن اليابان

دولة صغيرة ناشئة.

 -8قيام الحركات اإلصالحية واالنتفاضات التي ميدت الطريق لثورة 4944
التي تزعميا صن يات صن والتي أسقطت النظام اإلمبراطوري وأعمنت

النظام الجميوري.
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قائمة المصادر.

أوال :الكتب العربية والمترجمة.

 -4أ.بين تشستر ،الشرق األقصى ،ترجمة حسين الحوت ،القاىرة ،مكتبة مصر،
.4958

-2إبراىيم خميل احمد وعوني عبد الرحمن السبعاوي ،تاريخ العالم الثالث
الحديث ،الموصل.4989 ،

-3احمد محمد فرج ،االصالحات االقتصادية والسياسية في الصين ،القاىرة،
مكتبة االنجمو مصرية.4975 ،

 -4ادوين رايشار ،اليابانيون ،ترجمة ليمى الجبالي ،الكويت ،مطابع الرسالة،
.4989

-5بول كيندي ،نشوء وسقوط القوة العظمى ،ترجمة مالك فاضل ،المطبعة
االىمية ،عمان.4994 ،

-6جميورية الصين الشعبية ،حرب األفيون ،بكين ،دار النشر لمغات االجنبية،
.4979

-7حسن سبتي الفتالوي ،العالقات األمريكية-اليابانية ( ،)4922 -4859بغداد،
.2994

-8حسين شريف ،التحدي الياباني في التسعينات ،القاىرة ،مكتبة مدبولي،
.4993

-9دعد بو ميمب عطا اهلل ،اليابان من الشروق الى السطوع ،الجامعة المبنانية،
بيروت.4994 ،

 -49سمعان بطرس فرج اهلل ،العالقات السياسية الدولية في القرن العشرين،
القاىرة.4974 ،
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 -44شي شين ،الصين اليوم ،ترجمة دار المغات االجنبية ،بكين.4993 ،
 -42صباح محمود ،الشؤون الصينية ،بغداد ،معيد الدراسات اآلسيوية،
.4984

 -43عباس محمود العقاد ،سن ياتسن ابو الصين ،منشورات المكتبة العمرية،
بيروت ،د.ت.

 -44عبد الغفار رشاد ،التقمدية والحداثة فى التجربة اليابانية ،بيروت ،مؤسسة
االبحاث العربية.4984 ،

 -45عبد األمير رحيمة العبود ،اليابان (تجربة التطور) ،البصرة  ،مركز
دراسات الخميج العربي.4985 ،

 -46فوزي درويش ،اليابان الدولة الحديثة والدور االمريكي ،مطابع غباشي،
.4989

 -47محمد جالل نعمان ،الصراع بين اليابان والصين ،القاىرة ،مكتبة مدبولي،
.4989

 -48محمد عوض محمد ،االستعمار والمذاىب االستعمارية ،الجميورية العربية
المتحدة ،مطبعة التحرير.4964 ،

 -49محمد محمد صالح ،تاريخ أوربا الحديث  ،4944-4879مطبعة شفيق،
بغداد.4968 ،

 -29ناغاى ميتشو وميغال اورتيشيا ،نيضة اليابان ،ترجمة نديم عودة وفواز
خوري ،بيروت ،شركة المطبوعات لمنشر.4993 ،

 -24نوري عبد الحميد العاني ،تاريخ الصين الحديث ،بغداد .2993

 -22نوري عبد الحميد العاني وآخرون ،تاريخ آسيا الحديث والمعاصر ،ط،4
بغداد .2996 ،
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ثانيا :المصادر بالمغة اإلنكميزية.
1- J. Gubbins, the making of modern Japan London, Hon
M.A. (oton), 1956.
2- Masius Jansen, Japan and China from war to peace
(1894-1927), Chicago, Rand Mc. Nally College
Publishing Company, 1975.
ثالثا :األطاريح.
 صفاء كريم شكر العزاوي ،السياسة األمريكية اتجاه الصين (-4895 ،)4934أطروحة دكتوراه غير منشورة ،المعيد العالي لمدراسات
السياسية والدولية2995 ،م.

رابعا :البحوث والدوريات.
 حمدي الجميمي ،الصين والعيد االقتصادي الجديد ،مجمة الشؤونالسياسية ،بغداد ،العدد (.4994 ،)44

الهوامش :
( )4عبد الغفار رشاد ،التقمدية والحداثة فى التجربة اليابانية ،بيروت ،مؤسسة االبحاث العربية،
 ،4984ص.39

( )2إبراىيم خميل احمد وعوني عبد الرحمن السبعاوي ،تاريخ العالم الثالث الحديث ،الموصل،
 ،4989ص.79-78
( )3المصدر نفسو ،ص.79
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( )4احمد محمد فرج ،االصالحات االقتصادية والسياسية في الصين ،القاىرة ،مكتبة االنجمو
مصرية،

 ،4975ص.226

( ) 5حمدي الجميمي ،الصين والعيد االقتصادي الجديد ،مجمة الشؤون السياسية ،بغداد ،العدد
( ،4994 ،)44ص.23
( )6شي شين ،الصين اليوم ،ترجمة دار المغات االجنبية ،بكين ،4993 ،ص.89

( )7صباح محمود ،الشؤون الصينية ،بغداد ،معيد الدراسات اآلسيوية ،4984 ،ص.3
( )8احمد محمد فرج ،المصدر السابق ،ص.227
( )9صباح محمود ،المصدر السابق ،ص.7
( )49عبد األمير رحيمة العبود ،اليابان (تجربة التطور) ،البصرة  ،مركز دراسات الخميج
العربي ،4985 ،ص.36

( )44ادوين رايشار ،اليابانيون ،ترجمة ليمى الجبالي ،الكويت ،مطابع الرسالة،4989 ،
ص.46
( )42دعد ميمب عطا اهلل ،اليابان من الشروق الى السطوع ،بيروت ،الجامعة المبنانية،
 ،4994ص.36

( )43عبد الغفار رشاد ،المصدر السابق ،ص.39
( )44محمد جالل نعمان ،الصراع بين اليابان والصين ،القاىرة ،مكتبة مدبولي،4989 ،
ص.497
( )45عبد الغفار رشاد ،المصدر السابق ،ص.37

( )46فوزي درويش ،اليابان الدولة الحديثة والدور االمريكي ،مطابع غباشي،4989 ،
ص.25
( )47بول كيندي ،نشوء وسقوط القوة العظمى ،ترجمة مالك فاضل ،المطبعة االىمية ،عمان،
 ،4994ص86
( )48عبد االمير رحيمة العبود ،المصدر السابق ،ص.8

( )49دعد بو ميمب عطا اهلل ،المصدر السابق ،ص.434

545

العدد ()57

جامدي الاول 1438هـ  -ش باط 2017م

الحرب الصينية – اليابانية (-)4985-4984دراسة تاريخية.................... -
( )29المصدر نفسو ،ص.438
( ) 24الشوجنة توكجاوا ىي كناية عن إدارة نظام حكم (الشوجن) الذي يعين الحاكم العسكري
الذي يحكم بالنيابة عن االمبراطور ،أما (التوكو جاوا) فيي كنية العائمة التي توارثت
منصب الشوجن ،لمتفاصيل ينظر  :ناغاى ميتشو وميغال اورتيشيا ،نيضة اليابان،
ترجمة نديم عودة وفواز خوري ،بيروت ،شركة المطبوعات لمنشر ،4993 ،ص.49
( )22أ.بين تشستر ،الشرق األقصى ،ترجمة حسين الحوت ،القاىرة ،مكتبة مصر،4958 ،
ص. 96

( ) 23إن ىذه الثورة ارست دعائم الدولة الحديثة فى اليابان منذ وقت طويل تم تأسيس مجمس
الوزراء والييئة التشريعية وغيرىا من مؤسسات الدولة الحديثة ،وتم إصدار دستور جديد
لمبالد أكد عمى اقامة نظام ممكي دستوري في اليابان ،وقد كرست اليابان كل مواردىا
وطاقاتيا لتبني مقوماث الحضارة الحديثنة ،مع الحفاظ عمى أصول حضارتيا الشرقية

البعيدة االمتداد في التاريخ وعمى الصعيد االقتصادي أقامت اليابان أساسا وىيكال

صناعيا واقتصاديا متقدمأ وبدأث الدولة بالتدخل في كل مرافق الحياة االقتصادية حتى
بمغت نسبة الذين دخموا المدارس االبتدائية إلى حوالي  %28من السكان ثم ازدادت
ىذه النسبة إلى  %95عام  ،4929لمتفاصيل ينظر :حسين شريف ،التحدي الياباني
في التسعينات ،القاىرة ،مكتبة مدبولي ،4993 ،ص.26

( )24عبد االمير رحيمو العبود ،المصدر السابق ،ص. 43
( )25سمعان بطرس فرج اهلل ،العالقات السياسية الدولية في القرن العشرين ،القاىرة،
 ،4974ص.463

(26) J. Gubbins, the making of modern Japan London, Hon M.A.
(oton), 1956, P.123.
( )27دعد بو ميمب عطا اهلل ،المصدر السابق ،ص.34
( )28تشستر ،المصدر السابق ،ص.57
( )29حرب األفيون الثانية ( :) 4869-4856وىي الحرب التي شنتيا بريطانيا وفرنسا عمى

الصين بسبب مراوغتيا فى تنفيذ االلتزامات التي اوجبتيا المعاىدات التي عقدتيا معيا
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وبسبب تجارة االفيون ،وقد أدت ىزيمة الصين في تمك الحرب إلى توقيعيا معاىدتين
ىما تينتبين عام  4858وبكين عام  ،4869لمتفاصيل ينظر :جميورية الصين
الشعبية ،حرب األفيون ،بكين ،دار النشر لمغات االجنبية ،4979 ،ص 87-83؛

نوري عبد الحميد العاني ،تاريخ الصين الحديث ،بغداد  ،2993ص ، 84-84محمد
عوض محمد ،االستعمار والمذاىب االستعمارية ،الجميورية العربية المتحدة ،مطبعة
التحرير ،4964 ،ص.449

( )39كا ن األفيون دخل الصين مطمع القرن الثامن عشر وتحول الى كارثة اجتماعية بعد
حصول شركة اليند الشرقية حق تصديره من الحكومة البريطانية وأدت جيود الحكومة
الصينية لمقضاء عمى تجارة األفيون إلى اندالع حرب األفيون األولى ()4842-4839
والتي انتيت بتوقيع معاىدة نانكنغ في  29اب عام  4842وممحق بوجود الموقع في
 8تشرين األول وقد تسببا في فتح أبواب الصين أمام المصالح الغربية والتي كان من
بينيا إلغاء نظام كانتون االداري وفتح خمسة موانئ صينية ودفع غرامة حربية إلى

بريطانيا ،لمتفاصيل ينظر :حسن سبتي الفتالوي ،العالقات األمريكية-اليابانية (4859
 ،)4922بغداد ،2994 ،ص.44-43( )34جميورية الصين الشعبية ،حرب األفيون ،ص.95
( )32تشستر ،المصدر السابق ،ص.96

( )33فوزي درويش ،المصدر السابق ،ص.89
( ) 34ترجع المحاوالت اليابانية لمتغمغل في كوريا التي كانت تتقبل حماية امبراطو الصين
وتدفع الجزية لو إلى أواخر القرن السادس عشر حين غزاىا القائد الياباني ىايد يوشي

سنة  4592لكن الحممة اضطرت إلى التراجع منة  4598بعد أن طمبت الحكومة

الكورية المساعدة من اسرة المينغ الحاكمة في الصين ومع ذلك فقد واصل اليابانيون
ىجماتيم عمى مدن الصين الساحمية مما أدى إلى لجوء الكثير من السكان داخل
الصين واضطرت الحكومة الصينية إلى تحصين سواحميا المقابمة لميابان التي دخمت
في تحالف مع المغول .لمتفاصيل ينظر :نوري عبد الحميد العاني ،المصدر السابق،

ص.432-434
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( )35حسن عمي سبتي الفتالوي ،المصدر السابق ،ص.34
( )36نوري عبد الحميد العاني ،المصدر السابق ،ص.432

( )37حسن عمي سبتي الفتالوي ،المصدر السابق ،ص.35
( )38حسن عمي سبتي الفتالوي ،المصدر السابق ،ص ،49نوري عبد الحميد العاني،
المصدر السابق ،ص.423
( )39نوري عبد الحميد العاني ،المصدر السابق ،ص.433

( )49تونغ ىاك :وىي حركة قومية معادية لألجانب تدعو إلى التخمص من النفوذ الياباني
واصالح الفساد االداري الموجود في البالط الكوري وخضوعو الى الصين والمحافظة
عمى الثقافة الشرقية الموجودة في كوريا وكانت محكومة بدافع ديني وخميط بن
الكونفوشيوسية والبوذية والتاوية.
( )44حسن عمي سبتي الفتالوي ،المصدر السابق ،ص.44
( )42نوري عبد الحميد العاني ،المصدر السابق ،ص.434
( )43المصدر نفسو ،ص.434
( )44وىي المدينة اليابانية التي عقد فييا المعاىدة.
( )45صفاء كريم شكر العزاوي ،السياسة األمريكية اتجاه الصين ( ،)4934-4895أطروحة
دكتوراه غير منشورة ،المعيد العالي لمدراسات السياسية والدولية2995 ،م ،ص.34

( ) 46التايل :وحدة النقد الصينية الرسمية المصنوعة من الفضة وتعادل ( ) اوتية وقد اختمفت
قيمتو
حسب الوضع االقتصادي حيث تراوحت  49الى  499ين بالعممة اليابانية ،ينظر:
المصدر السابق ،ص.34

( )47جالل يحيى ،المصدر السابق ،ص.298
( )48جالل يحيى ،المصدر السابق ،ص.298
( )49صفاء كريم شكر العزاوي ،المصدر السابق ،ص.32
( )59محمد نعمان جالل ،المصدر السابق ،ص.22
( )54حسن عمي سبتي ،المصدر السابق ،ص.45
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( )52تشستر ،المصدر السابق ،ص.437
( )53سمعان بطرس ،المصدر السابق ،ص.463 -453

(54) Masius Jansen, Japan and China from war to peace (18941927), Chicago, Rand Mc. Nally College Publishing Company,
1975, p.72-77.
(55) Ibid, P.71.

( ) 56اطمق الغربيون ىذه التسمية عمى الجمعيات السرية الصينية التي تكونت اسم I-ho-

 ch-uanوترجمتيا الحرفية القبضات الصحيحية والمتوافقة ولمتسيط سميت البوكسرز
وكانت تمك الجمعيات تسعى لتحقيق نوع من الوفاق بين العقل والعضالت عن طريق
تدريبات المالكمة وتأمالت روحية ونحو ذلك وكما رفعت شعار الناس جميعا أخوة،
لمتفاصيل ينظر :صفاء كريم شكر العزاوي ،المصدر السابق ،ص.44

( )57صن يات صن ( :)4925 -4866ولد من عائمة فالحية قرب كانتون ،وكان ثوريا
درس المغة اإلنكميزية والعموم الغربية في ىونولولو .وفي عام  4884انتقل الى ىونك
كونك حيث دخل في كمية الطب وفي عام  4892تخرج منيا .وقاد سمسة من
االنتفاضات إلسقاط حكم الماسو في عام  4895إال أنو فر من البالد بعد فشميا.
وأصبح رئيسأ مؤقتا لمجميورية الصينية بعد نجاح ثورة عام  ،4944ينظر :عباس
محمود العقاد ،سن ياتسن ابو الصين ،منشورات المكتبة العمرية ،بيروت ،د.ت،
ص69؛ نوري عبد الحميد العاني ،المصدر السابق ،ص27
( )58نورى عبد الحميد العاني ،المصدر السابق ،ص.449
( )59تشستر ،المصدر السابق ،ص..442-444

( )69محمد جالل نعمان ،المصدر السابق ،ص.23
( )64وىي والدة اإلمبراطور تونج تشي الذي كان عمره خمس سنوات حين توفي ولده وكان
من حقيا أن تكون الوصية عمى العرش تمكنت االستيالء عمى الحكم مابين عامي
( )4864-4869وتوفي ابنيا اإلمبراطور عام  4875وعمره تسعة عشر عاما فقامت

بتسوية وراثة العرش إذ وضعت كوانغ سو ابن اخييا في الحكم وعمره ثالث سنوات
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حتى تطيل من أمر الوصاية عمى العرش وكانت تتميز بنوع من العزيمة النادرة وطاقة
غير معيودة اشتيرت باسم (اإلمبراطورة الوالدة) وكان كثير من الجنراالت من اتباعيا
خالل سني حكميا الطويمة فقد ظمت تتمتع بقوة سيطرة من خمف كواليس العرش توفيت

سنة  4998وىي بعمر ثالثة وسبعين عاما ،ينظر :صفاء كريم شكر العزاوي،
المصدر السابق ،ص.38
( )62محمد جالل نعمان ،المصدر السابق ،ص.24
( )63المصدر نفسو ،ص.24

( )64محمد جالل نعمان ،المصدر السابق ،ص.24
( )65محمد جالل نعمان ،المصدر نفسو ،ص.25
( )66محمد جالل نعمان ،المصدر السابق ،ص.29
( ) 67وتعني بسياسة الباب المفتوح حرية التبادل التجاري مع الصين والشرق األقصى

وبالصيغة التي ال يمكن ألي دولة من الدول االستعمارية فرض ىيمنتيا بشكل منفرد
عمى حساب الدول االستعمارية األخرى ،لمتفاصيل ينظر :سمعان بطرس فرج اهلل،

المصدر السابق ،ص.245
( )68سمعان بطرس فرج اهلل ،المصدر السابق ،ص.245

( )69أعمنت اليابان الحرب عمى روسيا في شباط  4994حيث كانت اليابان تريد وضع حدا
لمتقدم الروسي في الشرق األقصى وال سيما في منشوريا وكوريا ولقد مانت اليابان في
وضع افضل من الروس بفضل تفوق أسطوليا ،ولسرعة تعبة جيشيا وقربيا من ميدان
المعارك ،فاحرزت انتصارات باىرة والحقت بالروس ىزائم منكرة األمر الذي أدى إلى

استغراب العالم .وقد انتيث الحرب بتوسط الواليات المتحدة األمريكية وعقد معاىدة
بوتسماوث في نيوىا مشاير في أمريكا في أيمول  .4995لمتفاصيل ينظر :محمد محمد
صالح ،تاريخ أوربا الحديث  ،4944-4879مطبعة شفيق ،بغداد ،4968 ،ص.426
( )79جميورية الصين الشعبية ،المصدر السابق ،ص.43
( )74دعد بو ميمب عطا اهلل ،المصدر السابق ،ص.469
( )72تشستر ،المصدر السابق ،ص.264
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( ) 73وىي الثورة التي حدثت فى تشرين االول وحظيت بتأييد شعبي كبير وقد وضعت ىذه
الثورة نياية الحكم اإلمبراطوري ممثال بأسرة المانشو وأعمنت النظام الجميوري في

الصين وتم انتخاب صن يات صن رئيسا مؤقتا لمجميورية الصينية في األول من
كانون الثاني عام  .4942لمتفاصيل ينظر :نوري عبد الحميد العاني وآخرون ،تاريخ
آسيا الحديث والمعاصر ،ط ،4بغداد  ،2996 ،ص39؛ عباس محمود العقاد،
المصدر السابق ،ص
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